ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
27ª Semana do Tempo Comum – 05 a 09 de outubro

“Moisés escolheu em todo Israel homens capazes” (Ex 18,25)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

CONTINUA A CAMINHADA PELO DESERTO:
A caminhada no deserto é exigente e ao mesmo
tempo traz muitas situações novas que necessitam ser resolvidas para o bem de todos. Nesse
contexto é fundamental a organização. Jetro e
sua filha Séfora, esposa de Moisés, vão visitá-lo.
Vendo o trabalho pesado de Moisés no atendimento de todo o povo, Jetro lhe dá um conselho
para dividir as responsabilidades. Moisés a partir desse conselho distribuirá as tarefas com
outros homens capazes.
1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações
dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!
2) LER: Exôdo 18,13-27 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para
você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Enquanto
você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do texto.
Conte o texto que leu.
+ Moisés está sentado para julgar o povo: desde a
manhã até o pôr do sol.
+ Jetro, sogro de Moisés, vendo essa situação questiona: “Por que te assentas sozinho, e todo o povo
está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr-do-sol?”
+ Moisés responde que o povo vem a ele para consultar a Deus e para resolver alguma questão entre
um e outro.
+ O sogro responde que assim não é bom, pois a tarefa é muito pesada para realizá-la sozinho.
+ Jetro aconselha Moisés a escolher homens tementes a Deus para ajudá-lo nessa tarefa.
+ A causa importante seria encaminhada a Moisés
e toda causa menor os homens escolhidos decidiriam.

3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família? Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para
você segundo esta Palavra?
+ Jetro sugere a Moisés compartilhar sua autoridade com outros homens e ele aceita o conselho. Eu sou disponível a compartilhar responsabilidades e também colaborar com os outros?
+ Moisés escutou o conselho do sogro Jetro e
mudou seu modo de proceder. Em nossa vida
cristã é preciso também escutar os conselhos
do próximo. Qual é a minha reação quando alguém me dá algum conselho?
+ Em minha vida centralizo as coisas como se
eu fosse o único capaz de fazê-las?
4) ORAÇÃO:
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus
fazendo orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir
o que está em seu coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Reze a Deus pela graça de estar sempre aberto às inspirações do Espírito Santo e aos conselhos dos irmãos.
+ Peça a graça de ser sempre disponível aos vários serviços para o bem da família, da comunidade e da sociedade.
+ Reze pelas pessoas que assumem os vários
serviços, movimentos e pastorais na comunidade.
5) CONTEMPLAÇÃO:
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo
nenhuma palavra, há só silêncio. Contemplo este
caminho que Deus propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Palavra. O que
minha vida muda a partir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
6) REZAR O SALMO 77(76) : A Deus a minha voz: eu
grito! A Deus a minha voz: ele ouve!...

